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آ﹝︡ ﹡﹢روز ﹨﹛ از ︋︀﹝︡اد
آ﹝︡﹡︩ ﹡﹫﹊﹢ و ﹁︣︠﹠︡ه ︋︀د!

︨ــ︀ل، ﹡﹢ ﹝﹩ ︫﹢د. ز﹝﹫﹟ ﹎︣﹝︀ی ﹝﹑﹛ ︠﹢ر︫﹫︡ی را ︋﹥ دم ﹁︣و 
﹝﹩ ︋︣د ︑︀ ︋︀زد﹝︩ ﹁︣ش ︨ــ︊︤ه و ﹎﹏ ︋︣ ﹡︀︋︀﹫︋ ﹤﹠︎︀ی ︠﹀︐﹥ در 

 .︫︡︀︋ ︀﹞︨︣
︋︀ر ﹝﹩ ر︨︡! ︋︀ر، ﹁︭﹏ ر︨︐︀︠﹫︤ ﹎﹙﹚﹎ .️︨︀︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ر︨﹛ 
﹝︃﹜﹢﹁︪︀ن ﹝﹩ ︫﹊﹀﹠︡، ﹡︧﹫﹛ ︠﹠﹉ ︋︀ری ︫﹊﹢﹁﹥ ﹨︀ را ︋︣ دوش 
 ﹉﹫︎ ﹟ا ︀︋ ︣︗︀﹞ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و در آ︨ــ﹞︀ن ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡ و ︎︣﹡︡ه ﹨︀ی

︠﹢ش ︠︊︣ از ︨︣﹝︀ ︋︣﹝﹩ ﹎︣د﹡︡. 
 ︣﹍︀م ︻﹫︡ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︋︀ر د︨ــ︊︤ دو︋︀ره و ا ︩ــ﹟ رودر ا
﹁︣︮︐ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آ︣﹍﹠︋ ︀︑ ︡﹛ ﹋﹥ ﹝ــ﹟ ...، ︑﹢ ...، ﹝︀ ...، 
﹋︖︀ ا︧ــ︐︀ده ا﹛. ︨︀﹜﹩ را ︋︀ ﹎︢ران ︨ــ︀︻︐︀ و روز﹨︀ی ﹎︣ا﹡﹆︡ر 
︣︐﹟ ز﹝︀ن  ︣ ﹎︢ا︫ــ︐﹫﹛ و ا﹋﹠﹢ن︋  ︪ــ️︨  ︻﹞︣ ﹨︤﹠﹥ ﹋︣د﹛ و︎ 
 ﹤︀﹞︨︣ ﹟︀ن در ﹝︭︣ف ا﹞ ﹜︨ ︀ندوز﹢︨ ﹤︊︨︀﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ️︨ا

 .﹜︋︍︣داز ️︪﹎︣︋ ﹏︋︀﹇︣﹫︾
﹎︣﹥، ا︋︐︡ا ︀︫︧︐﹥ ا︨ــ️ ︑︀ ︎﹫︩ از ﹨︣ ︨﹠﹩ در ا︨︐﹆︊︀ل 
 ﹅﹛︀  ︠︀︐﹊ در﹎︀ه ﹤  ︋﹩︪︀﹫﹡ ،️ــ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹎︫︢ــ ︡ر﹇﹥︨  ︋︀ر و در︋ 

﹝︣︋︀ن و ︋︪﹠︡ه ︋﹩ ﹝﹠️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛:

 ﹤﹋ ﹩︀︐﹝︺﹡ ︀م﹝︑ ؛ ︋ــ︣ای﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︣﹊︎︣ورد﹎︀را! ︑﹢ را ︫ــ
ا﹝︧ــ︀ل ︋﹥ ﹝︀ ارزا﹡﹩ دا︫ــ︐﹩ ﹋﹥ ﹨︣﹉ ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹥ ︋﹢ده 
ا︨️. ︋︣ای ︑﹞︀م روز﹨︀ی آ﹁︐︀︋﹩ و ︋︣ای ︑﹞︀م روز﹨︀ی ︾﹞﹍﹫﹟ 
ا︋︣ی و ︋︀را﹡﹩. ︑﹢ را ︫ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ︋︣ای ︨﹑﹝︐﹩ و ︋﹫﹞︀ری، 

︋︣ای ︾﹞︀ و ︫︀د︀﹩ ﹋﹥ ا﹝︧︀ل ︋﹥ ﹝︀ ︻︴︀ ﹋︣دی. 
️ ︋︀ر،  ︊﹞ ــ︀ی﹨︡﹠︊﹛ ــ︣ای ︑﹞︀م ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛؛︋  ︑ــ﹢ را︫ 

د︨︐︀ی ︀ری ر︨︀ن. ︋︣ای ︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥ دو︨︐﹞︀ن دار﹡︡. 
︠︡ا︀، ︑﹢ را ︫﹊︣ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛؛ ︋︣ای ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ ︨﹊﹢ت را ا﹡︐︀ب 
︣ای   ︋،﹜︡ــ ﹥ ︑︣﹋︪ــ︀ن︫  ︣ای دوری از آ﹡︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︖︊﹢ر︋   ︋،﹜︣د﹋
 ﹩︀﹊︫و ا ︀﹨︡و ﹝︪﹊﹑︑﹞︀ن، ︋︣ای ︑︣د ﹏︀︧﹞ ︀ن، ︋︣ای﹞ ﹏︽︫
﹋﹥ در ︋︡ر﹇﹥ ︻︤︤ا﹡﹩ ﹡︓︀ر ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ︨︀﹋﹟ د︀ر ︋︀﹇﹩ ︫︡﹡︡ و د︡ار 

﹝︀ ︋﹥ ﹇﹫︀﹝️ ا﹁︐︀د؛ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ﹝︀ را ︋﹥ ︑﹢ ﹡︤د﹊︐︣ ﹋︣د. 
︑﹢ را ︫ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛؛ ︋︣ای ︋︣﹋️ رز﹇ــ﹩ ﹋﹥ ︑﹢ روزی د﹨﹠︡ه 

  .﹜︀ن ︋︣ ﹝︀ ︻︴︀ ﹁︣﹝﹢ده ای ﹋﹥ ز︋︀ن ︑︪﹊︣ ﹡︡ار﹠ ،️﹠﹞ ﹩︋
در︨︀ل آ﹠︡ه ︀﹨︤﹫ ﹤﹩ در ا﹡︐︷︀ر﹝︀ن ا︨️؟ 

︎ــ︣ورد﹎︀را، ﹨﹞︀ن را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︑﹢ ︋︣ا﹞︀ن ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ای، 
﹢ن ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ و ︋﹥ ︑︖︣︋ــ﹥ در︀﹁︐﹥ ا﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره ︑﹢ ︣︐︋﹟ را 

︻︴︀ ﹋︣ده ای. 

ْل َحالََنا إِلَى أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو االْحَواِل َحوِّ َّْيِل َو النََّهاِر يَا ُمَحوِّ َِّر الل يا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو االْبَصاِر يَا ُمَدب

︑﹢ران ا﹋﹢ان 

ھار
٢
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︑﹠︀ از ︑ــ﹢ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛؛ آ﹡﹆︡ر ︋﹥ ﹝ــ︀ ا﹞︀ن ︻︴︀ 
﹋﹠ــ﹩ ︑︀ در ﹨︣آ﹡︙﹥ ︋︣ ︨ــ︣ را﹨﹞︀ن ﹇ــ︣ار ﹝﹩ د﹨﹩ 
︑﹢ را ︋︊﹫﹠﹫﹛ و ︠﹢ا︨ــ︐️ را؛ و ﹡﹫︤ ... آن ﹇︡ر ا﹝﹫︡ و 

.﹜﹢︪﹡ ︡﹫﹞﹢﹡ ︀︑ ️︻︀︖︫
︎︣ورد﹎︀را، ︋﹥ ﹝︀ ︋︣د︋︀ری، ﹁︣و︑﹠﹩ و ︑︧ــ﹙﹫﹛ و ر︲︀ 
﹠﹢ا، ذ﹨﹠﹩  ︻﹠︀️ ﹁︣﹝︀، و ﹇﹙︊﹩ ﹁︣﹝︀﹡︊︣دار، ﹎﹢︫ــ﹩︫ 
﹨﹢︫﹫︀ر، و د︨ــ︐︀﹡﹩ ︨ــ︀︻﹩ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋﹥  

 .﹜︣︢︍︋ ️﹠﹞ ︡ه︀ن ︠﹢ا︨︐﹥ ای ︋﹥ د﹝︀ل ︋︣ا﹝﹋
︠︡ا︀، ︋﹥ ︑﹞︀م ︻︤︤ا﹡﹞︀ن ︋︣﹋️ و ︋︣وزی ︻︴︀ 
﹋﹟، و ︮﹙ و دو︨ــ︐﹩ و آرا﹝︩ را ︋︣ ﹇﹙︊︀ی ﹨﹞﹥ 

ا﹡︧︀﹡︀ی ︗︀ن ︀﹋﹛ ﹎︣دان.
آ﹝﹫﹟!

︀ل ﹡﹢ ﹝﹩ رو﹛؛  ﹥ ا︨︐﹆︊︀ل ︻﹫︡ و او﹜﹫﹟ ﹁︭﹏︨  و︋ 
﹁︭﹙﹩ ﹋﹥ ︱﹢رش دا︨︐︀ن آ︾︀ز ز﹡︡﹎﹫︧️ و ︋︀ر، 
﹡︀﹝﹥ ای ﹋﹥ در آ︾︀ز ﹨︣ ︨︀ل ︠︡ای ﹝︣︋︀ن ︋﹥ ا﹡︧︀ن 

:︧︡﹢﹡ ﹩﹞
«ای ا﹡︧︀ن! ﹝︣ا در آ︋ ﹤﹠﹫︀ر ︋︊﹫﹟!»

در ︋ــ︀ر ﹨︤اران ︗﹙﹢ه از ︗﹙﹢ه ﹨ــ︀ی آ﹁︣﹠﹠︡﹎﹩؛ 
ر﹞️ و ز︀︊﹩ و ︸﹢ر و ︑︖﹙﹩ ︠︡او﹡︡ را ﹝﹩ ︑﹢ان 
د︡. در ︋︀ر و ︫ــ﹊﹢ه ︫ــ﹊﹀︐﹠︀ی ﹝︺︖︤ه آ﹝﹫︤ آن 
ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان روح را ︋﹥ ︨﹫︣ و ︨﹀︣ د︻﹢ت ﹋︣د. 
 ﹤﹠︎ ﹤︋ ﹏﹎ ︀ت﹫︤︗ ــ︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︣﹋︊﹩ ︫ــ﹢د از︋

و︨﹫︺﹩ از ز﹫︀︊︀ی ﹋﹏!
︋ــ︀ر ﹁︣︮ــ️ ﹡﹞﹢د ︗﹙﹢ه ﹨ــ︀ی ﹋﹞︀ل آد﹝﹫︧ــ️. 
﹝﹩ ︑﹢ان ︗︀﹡﹩ را در ︨﹠﹍︣︤ه ای د︡ و ︋︪︐﹩ را در 
﹉ ﹎﹏ و︪﹩ ︋﹥ ︑﹞︀︫︀ ﹡︪︧️ و ︋﹩ ﹡︀️ را در ﹋︿ 

.️﹁︀ ای ﹤︷﹛ را در ️︡︋د︨️ ﹡﹍︀ه دا︫️ و ا
︋︀ر ︨︀︎﹩ ﹝︐﹫﹟ و ﹝﹊﹛ و ر﹡﹍︀ر﹡﹌ ا︨️ ︋﹥ 
﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹨﹞﹥ روز﹨︀ و ﹜︷﹥ ﹨︀ ︋︣ا︋︣﹡︡. 

﹡﹥؛ ا﹠︴﹢ر ﹡﹫︧️! 
 ﹉ ️﹝︷︻ ــ︀ ارج و﹞ ﹩ز﹡︡﹎ــ ﹤︷﹛ ﹉ــ ︀ه﹎
﹇ــ︣ن ﹝﹩ ︀︋︡ و ﹎︀ه ﹉ ﹇︣ن ز︧ــ︐﹟ ︋﹥ ﹜︷﹥ ای 

﹡﹞﹩ ارزد.
 ﹩︀﹨ ﹤︷﹛ ︀︨ــ︊︤، ︋ــ ﹩︀﹨︨ــ︀﹜﹩ ﹡﹢، ︋︀ روز
 ﹩︀﹨︀را﹡﹩ ︋ــ︤رگ، ﹁︣دا︋ ﹉ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︎﹫ــ﹋

︫ــ﹢را﹡﹍﹫︤ و آ﹠︡ه ﹨︀﹩ آ﹫﹠﹥ ر﹡﹌ ︋︀︫ــ﹠︡، ︎﹫︩ 
روی ﹝︀︨️.

﹋︡ا﹝﹫ِ﹟ ﹝︀ از ﹨﹞﹫﹟ آ︾︀ز، ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹡﹢ی ز﹡︡﹎﹩ 
︑︡ارک ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋ــ︤رگ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡؟ ﹋︡ام ــ﹉ از ﹝︀ ︋︣ 
︎﹫﹞︀ن را︨ــ︐﹩ ﹎︀م ︠﹢ا﹨︡ ﹁︪︣د؟ ﹋︡ا﹝﹫ِ﹟ ﹝︀ در ﹁︭﹏ 
 ﹩︀﹁﹢﹊︫ ︀وت آ︨ــ﹞︀ن، در ︋﹫︡اری در︠︐︀ن، در︨
﹎﹙︀، ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ﹊﹀️؟ ︋﹫︡اری را ︑︖︣︋﹥ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؟ 
و ︋︣ ︠﹢︋» ﹩﹝﹋ ︩︀ر» ︠﹢ا﹨︡ ︋︪ــ﹫︡ ︑︀ ︠︡ا ︋︣ او 
︊︋︪ــ︀︡؟ ︋﹥ ﹋︡ام ︎︥﹝︣د﹎﹩، ﹜︴ــ︿ ﹫︀ت ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
ــ﹫﹞︀ی ︾﹞︤ده را ﹝﹫﹞︀ن ﹜︊﹠︡ و  ︋︪ــ﹫︡؟ و ﹋︡ام︨ 

︫﹊﹀︐﹍﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︨︀︠️؟ 
در ︨ــ︀ل ︗︡︡ ︋︀ ︠﹢د ︻︡﹠︊︋ ︡﹛ ﹋﹥ د︨ــ︐﹊﹛ در 
︨ــ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎﹫︩ رو︨️، ︨ــ︀ل را ︋︀ ﹡﹫﹊﹢﹩ و ︮﹀️ 
«ا︻︐︡ال» ﹋﹥ ︮﹀️ ︋︀ر ا︨ــ️ آ︾︀ز ﹋﹠﹫﹛، ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی 
﹫︀﹝﹢زــ﹛، ﹎︣ه ﹨ــ︀ی ﹁︣و︋︧ــ︐﹥ از ﹋︀ر د﹍︣ان  ︑ــ︀زه︋ 
 ︘﹫﹨ ︣﹍︀ن ︨︀ل د︀︎ ︀ن ︋︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ در﹠ و ﹜﹫︀︪﹍︋

روزی را ︋︀ در︼ ︋︡ر﹇﹥ ﹡﹊︣ده ︋︀︫﹫﹛.
︗︀ن ︋﹩ ﹝︀ ︋︧﹩ ︋﹢ده ︨️ و ︋︀︫︡  
         ︋ــ︣ادر، ︗︤ ﹡﹊﹢﹡ــ︀﹝﹩ ﹝﹫﹠︡وز

  ️︋ دو﹜️ ︋﹫﹠﹩ از ﹤﹋ ﹟﹋ ﹩﹢﹊﹡
        ﹝︊ــ︣ ﹁︣﹝ـ︀ِن ︋ـ︡﹎﹢ی ︋︡آ﹝ـ﹢ز

«︨︺︡ی»
﹝︣︋ــ︀ن ︎ــ︣ورد﹎︀را؛ در اــ﹟ د﹎︣﹎﹢﹡ــ﹩ از ︑ــ﹢ 
ــ︀ری ﹝﹩ ︗﹢﹫﹛ ﹋ــ﹥ ا﹢ال ﹝︀ را ﹡﹫﹊ــ﹢ ﹎︣دا﹡﹩ ︋﹥ 

«ا︧﹟ ا﹜︀ل».
دو︨︐︀ن ﹝︣︋︀ن و ﹨﹞︣ا﹨︀ن ︮﹞﹫﹞﹩!

️ ا﹡︡ر﹋︀ران  ﹁︣ار︨﹫︡ن ︻﹫︡ ﹡﹢روز  د︨
و ︨︀ل ︗︡︡ را ︋﹥ ︱﹢ر ﹨﹞﹥ ︫﹞︀ ︨︣وران ﹎︣ا﹝﹩ 
︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︑︣︊﹉ ︻︣ض ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ و ︣︐︋﹟ آرزو﹨︀ 
و ︑︣︑︣︋ ﹅﹆﹟ آر﹝︀﹡︀︐ــ︀ن را از ︠︡او﹡︡ ﹝︣︋︀ن 

︋︀ر آرزو﹝﹠︡﹡︡.
 ﹟ــ﹢ال ︠﹢ش و ︨︨︣ــ︊︤︑︀ن در اا﹝﹫︡ آن ﹋﹥ ا
او﹇ــ︀ت رو︀﹡﹩ ︋︀ ︫ــ﹊﹢﹁︀﹩ و دل ا﹡﹍﹫ــ︤ی ︋︀ر 

﹨﹞︡ا︨︐︀ن ︋︀︫︡.
﹡﹢روز︑︀ن ︎﹫︣وز!

٣


